
TERIYA vzw 

 

 

 

 

JOUW STEUN maakt het verschil 

 

Kerstmis 2016 

 

Het nieuwe Opleidingscentrum van BENKAN  
voor 80 kansarme meisjes en vrouwen te Bamako, Mali 

Naaien, borduren, textielverven & alfabetisering 

 



 

 

“Nous sommes chez nous; nos esprits sont en paix.”  
 

Met deze woorden van Marie Anne werden Julia, Moniek en Paul in het 

pasgebouwde Opleidingscentrum in Sangarébougou ontvangen. Het is een oase 

van rust en orde in een arme stadswijk. Het gebouw is exact naar plan 

uitgevoerd en binnen het geraamde budget.  

Jul en Willy, beiden Ingenieurs zonder Grenzen, hebben met Boubacar,een 

Benkan-medewerker, en de bouwcoördinator Kandia afgesproken de 

afwatering van het verfatelier te verbeteren en afdekking van de 

buitenmuren te voorzien. Met Marie Anne, Esther, Sira en Boubacar 

werkten Julia, Moniek en Paul rond project-, budgetbeheer en financieel 

beleid (in functie van autonomie en duurzaamheid van het project). Dagelijks 

vergaderden we op het centrum en spraken met de ‘apprenantes’ die unaniem 

enthousiast zijn over de kans die ze krijgen een betaalbare en kwalitatieve 

opleiding te volgen.  

In de namiddag gingen we te voet terug naar ons hotelletje Le Wa, drie km 

verder. Onderweg kregen we de kans het leven van Bamako te zien zoals het 

is. Een stad waar grote delen van de bevolking aan hun lot overgelaten 



worden; zonder straten, met amper electriciteits- en watervoorziening en 

waar veel jonge mensen werkloos op straat zitten. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Bij de diploma-uitreiking in het nieuwe centrum eind september waren naast 

de notabelen van de wijk ook 1000 mensen van de buurt komen opdagen. 

Direct daarop schreven zich 40 nieuwe cursisten in. 

De borduuropleiding ligt voorlopig stil. Er is wat tijd nodig om die uit te 

bouwen: zoeken naar een geschikte  maître brodeur en nieuwe markten in de 

buurt verkennen.  

 



 
 

 

BOUW van de BOVENVERDIEPING 

In de loop van 2017 zal BENKAN met de hulp van TERIYA een 

bovenverdieping op het gebouw plaatsen. Tijdens onze 14 dagen in Bamako 

hebben Jul en Willy de bouwplannen met Boubacar voorbereid. Voor het 

regenseizoen in mei 2017 zal de ruwbouw klaar zijn en het dak erop 

geplaatst. De binneninrichting zal pas later gebeuren.  

De bovenbouw voorziet 2 leslokalen en een atelier voor startende 

microbedrijfjes. Vrouwen die een getuigschrift halen, zullen er gedurende 

een bepaalde periode met gemeenschappelijke naaimachines gevormd worden 

om als zelfstandige hun beroep uit te oefenen.  



Voor deze 2de fase dient Teriya dossiers in bij verscheidene instanties die 

het project steunen.  

Het gelijkvloers kost 35.000 euro en de bovenbouw wordt geraamd op 

20.000 euro. 

 

We danken de GROS van Oud-Heverlee, Tervuren en Rotselaar, 

Wereld Missie Hulp, de Rotaryclub Kluisbergen, Eu can aid! en 

alle sympathisanten voor hun steun. 

 

Laat je warm hart spreken in deze kerstdagen ! 

 

De vrouwen van BENKAN wensen je alvast een gelukkig nieuw jaar! 

 

Onze projectrekening bij Leraars zonder Grenzen: 

IBAN: BE 48 5230 8027 2427 

BIC: TRIOBEBB 

met vermelding (verplicht): “Gift aan LzG - Teriya” 

Vanaf € 40 krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling in het begin van het jaar 

dat volgt op de gift.  

  

  

U kunt ook storten op de rekening van Teriya vzw (zonder fiscaal attest) 

IBAN: BE 57 9793 3658 3335 

BIC: ARSPBE22 
  

Het Teriya-team 

Rebekka, Renate, Julia, Paula, Moniek, Paul, Anne en Linda 

  

Contact: 016/583448 

Surf naar onze website voor meer info over onze werking: www.teriya.be 

 

http://www.teriya.be/


 

En noteer reeds de volgende datum: 

Zondag 23 april 2017: Teriya- wandel- en fietsdag met 

spaghettimaal in Leuven 
 
 

  

 

 


